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Nidarvoll barnehage - hendelsesbasert tilsyn 03.12.2014 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler m.v.. 

 

Miljøenheten gjennomførte 03.12.14 hendelsesbasert tilsyn ved Nidarvoll barnehage. Tilstede ved 

tilsynet var enhetsleder Jan Roger Aukan og overingeniør Odd Skar og medisinskfaglig rådgiver 

Guttorm Eilertsen fra Miljøenheten.  

 

Bakgrunn for tilsynet: 

Miljøenheten mottok 03.12.14 melding fra enhetsleder om at barnehagen fra morgenen av var utsatt 

for kraftig røykutvikling fra en nærliggende brann i Sunnland skole. Vindretningen var slik at 

barnehagen ble betydelig utsatt. Det var bekymring fra ansatte og foreldre over hva denne røyken 

kunne inneholde og om den var helseskadelig for barna i barnehagen. Enhetsleder ønsket en 

vurdering av hvorvidt barnehagen burde stenge, evt. om andre avbøtende tiltak kunne være indisert. 

 

Hjemmelsgrunnlag: 

Miljøenheten er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter  forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v. som regulerer barnas arbeidsmiljø. I aktuelle tilsynssak har følgende 

paragrafer i forskriften relevans: 

 

§ 5.Opplysnings- og informasjonsplikt 

Leder av virksomheten plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendige for at kommunen 

skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter denne forskrift. 

Leder av virksomheten skal, med de begrensninger som følger av taushetsplikten, sørge for at det 

uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte og/eller elever om forhold ved virksomheten som 

kan ha negativ innvirkning på helsen. 

 

§ 7.Generelle krav 

Virksomheter som omfattes av forskriften, skal være helsemessig tilfredsstillende. 

 

§ 19.Inneklima/luftkvalitet 

Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. 
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Regelverk: 

 Lov av 2011-06-24 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven).  

 Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler  

 Statens helsetilsyns veileder 3-98 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler m.v. 

 

Kommentarer fra tilsynet: 

Tilsynet ble utført en time etter at problemet var meldt inn til miljøenheten. Det hadde begynt å 

regne, og ved fremkomst til brannstedet var brannvesenet opptatt med etterslokking. Det var ingen 

røykutvikling lenger. Inne i barnehagens lokaler var det lett røyklukt fortsatt, mens det knapt var 

mulig å kjenne utendørs. Vi målte partikler i innelufta i begge etasjer på barnehagen og fant nivå på 

3,4 – 4,9 på PM2,5 og 13,8 – 19,9 på PM10. I uteluften var det knapt målbare verdier. Det ble 

opplyst at vaktmester hadde vært der og gitt uttrykk for at filtrene i ventilasjonsanlegget skulle ha 

vært skiftet uansett på denne tiden, og at det skulle bli gjort nå. 

 

Miljøenhetens konklusjon: 

  

Miljøenheten konkluderer med at det ikke var helsefare forbundet med å oppholde seg på 

barnehagens inne- og utearealer hva gjaldt partikkeltetthet. Vi anbefalte at barna var mest mulig ute 

inntil inneluften var skiftet ut. Enhetsleder skulle også kontakte brannvesenet for informasjon om 

det evt. hadde vært uheldige gasser i røyken de ble utsatt for fra morgenen av. 

Enhetsleder har forholdt seg korrekt til opplysnings- og informasjonsplikten hjemlet i §5 i 

forskriften, og etter tilsynet kan vi også konkludere med at §7 om helsemessig forsvarlighet og §19 

om tilfredsstillende inneklima og luftkvalitet er oppfylt. 

 

 

 

 

Med hilsen  

TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

 

Marianne Langedal 

miljøsjef 

Guttorm Eilertsen 

overlege 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 

 

 

: 

 

 

 


